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 „Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach 
Zachodnich po ii wojnie światowej”
Wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Wroc
ławskiego 26 maja 2011 r. Ośrodek „pamieć i Przy
szłość” zorganizował konferencję naukową „Dzie
ci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich 
po II wojnie światowej”, podczas której w auli 
Instytutu Historii wygłoszonych zostało osiem
naście referatów dotyczących historii i obyczajów 
młodych mieszkańców terenów przyłączonych 
po wojnie do Polski. Tematy podejmowane przez 
referentów dotyczyły zarówno zorganizowane 
grupy młodzieżowe takie jak duszpasterstwa aka
demickie, organizacje harcerskie czy opozycyjne, 
jak i indywidualnych i niezinstytucjonalizowa
nych przejawów aktywności dzieci i młodzieży 
(szczegółowy spis referatów znaleźć można na 
stronie internetowej Ośrodka). W przyszłym roku 
planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.

„Ze Lwowa do Wrocławia. Fredro – świa-
dek historii”
Na wrocławskim Rynku (w dniach 15 lipca – 
11 sierpnia) wokół pomnika Aleksandra Fredry sta
nęła wystawa poświęcona temu posągowi, który od 
55 lat stanowi ważną część krajobrazu głównego 
placu stolicy Dolnego Śląska. Ekspozycja przygoto
wana przez Jarosława Maliniaka i zaprojektowana 
przez Artura Skowrońskiego prezentowała fotogra
fie dokumentujące półwieczną historię Wrocławia 
„widzianą” z perspektywy hrabiego Fredry. 

akTUaLnOŚci

Gra „Wrocławska cyberzagadka” i kon-
kurs „Ginące zawody”
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
ruszają projekty Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 
skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. 
W  pierwszej połowie września ogłosimy kolejną 
edycję konkursu „Świadectwa historyczne” – tym 
razem uczniowie gimnazjów i szkół ponadgim
nazjalnych tworzyć będą prace na temat „Giną
ce zawody. Świadectwa historyczne 1945–2011”. 
Na zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie 
będziemy czekać do 7 listopada 2011 r., a na goto
we prace do 9 marca 2012 r.

Drugą propozycją skierowaną do młodzieży 
w wieku licealnym jest historyczna gra miejska 
„Wrocławska cyberzagadka”. Jej uczestnicy będą 
mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami wroc
ławskich naukowców i myśli technicznej lat 60. 
i 70. Gracze zostaną „wplątani” w szpiegowską 
intrygę, a ich zadaniem będzie niedopuszczenie 
do wykradzenia przez agentów obcych wywiadów 
technicznego planu supernowoczesnego kom
putera zaprojektowanego przez wrocławskich 
naukowców. Gra odbędzie się w pierwszej poło
wie października.

Doktorantów zapraszamy zaś do śledzenia 
strony Ośrodka – w październiku ogłoszona 
zostanie kolejna edycja konkursu „Stypendium 
dla młodego naukowca”. 

Wystawy „Fotoamator”, „radosne 
Święto niepodległości” oraz prezentacja 
kolekcji Zbigniewa nowaka
Serię wystaw Ośrodka otworzy wystawa fotogra
fii Tadeusza Kłapyty, pt. „Fotoamator. Stocznia 
Gdańska 1980–1981” realizowana we współpra
cy z  Urzędem Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodz
ka, przy udziale Muzeum Filumenistycznego 
w  Bystrzycy Kłodzkiej i Europejskiego Centrum 
Solidarności. Tadeusz Kłapyta, mieszkaniec Wil
kanowa, latem 1979 r. wyruszył autostopem do 
Gdańska, gdzie podjął pracę jako stolarz w stocz
ni. Na swoich fotografiach utrwalił sierpniowe 
strajki, wprowadzenie stanu wojennego, oblęże
nie stoczni przez wojsko i ZOMO oraz czas po 
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zniesieniu stanu wojennego w Gdańsku. Po kil
ku latach pobytu na Wybrzeżu wrócił w rodzin
ne strony. Obecnie mieszka i pracuje w Bystrzycy 
Kłodzkiej. Jego kolekcja stanowi jedną z najcie
kawszych dokumentacji fotograficznych tamtego 
czasu. Zdjęcia Tadeusza Kłapyty były wielokrotnie 
wykorzystywane w publikacjach i wydawnictwach 
poświęconych fenomenowi „Solidarności”. 
Wystawę jego fotografii z sierpniowych strajków 
i pierwszych dni po wprowadzeniu stanu wojen
nego będzie można zobaczyć w bystrzyckim 
Muzeum Filumenistycznym. Wernisaż odbędzie 
się 16 września 2011. Wystawa będzie prezentowa
na przez miesiąc. 

„Radosne Święto Niepodległości” to dobrze 
znana wrocławianom parada dzieci i młodzieży, 
które Narodowe Święto Niepodległości obcho
dzą w wesoły i kolorowy sposób. W ramach tego 
projektu od kilku lat organizowany jest również 
konkurs plastyczny „Radosne Obchody Święta 
Niepodległości”. Wraz z Wrocławskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w listopadzie 
zaprezentuje ekspozycję, na której pojawią się 
wyróżnione w ciągu dziesięciu edycji konkursu 
prace. 

Również na wrocławskim Rynku od 3 do 
12 października zobaczyć będzie można wystawę 
dotyczącą życia codziennego Wrocławia od lat 70 
XX w. do początku XXI w. Będzie to jednocześnie 
ekspozycja prezentująca część kolekcji Zbigniewa 
Nowaka – fotografa i fotoreportera współpracują
cego z „Wieczorem Wrocławia” przez prawie czte
ry dekady – ze zbiorów Centrum Dokumentacyj
nego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

 „Ziemie Zachodnie – historia i perspek-
tywy”
Jesienią ukaże się publikacja zawierająca refera
ty wygłoszone 18–19 maja 2010 r. podczas kon
ferencji naukowej zorganizowanej przez Ośro
dek „Pamięć i Przyszłość”. Artykuły te stanowią 
opracowanie zagadnień związanych z planowa
nym muzeum dotyczącym historii Ziem Zachod
nich. Referenci reprezentowali uznane placówki 
naukowe (w tym też zagraniczne) oraz rozmaite 
dyscypliny (historia, socjologia, kartografia, kultu
roznawstwo, historia sztuki czy architektura). 
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